
ล ำดับที่ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอผลงำน สถำบัน
1 การฝึกทา่ชุดสุริยนมัสการเพื่อลดระดับความกงัวลในการพดูต่อหนา้สาธารณะ นายอสิระ อทุยัพฒันะศักด์ิ จุฬาฯ

2 กระบวนการการสร้างสรรค์ TEDxBangkok นางสาวกนกอร เรืองศรี จุฬาฯ

3 กระบวนการคิดเชิงออกแบบผ่านวิดีโอคอนเทนต์ โดยใช้เทคนคิการเล่าเร่ืองของเฟซบุ๊คแฟนเพจ 

Minutevideos Thailand

นางสาวศลิษา วงศ์ไพรินทร์ สถาบนับณัฑิต       

พฒันบริหารศาสตร์

4 กระบวนการคิดสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล: การประกอบสร้างความหมายสัญญะทาง

เพศและบทอศัจรรย์

นางสาวณปภา สุวรรณรงค์ สถาบนับณัฑิต       

พฒันบริหารศาสตร์

5 กระบวนการส่ือสาร และปจัจัยการส่ือสารที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มรณรงค์การ

ใช้จักรยานของกลุ่มปั่นเดะ

นายวงศกร สิงหวรวงศ์ สถาบนับณัฑิต       

พฒันบริหารศาสตร์

6 กลยทุธ์การน าเสนอภาพลักษณ์องค์กรผ่านทางส่ือยทูบู นายเดชพฒัน ์มัน่คงหตัถ์ สถาบนับณัฑิต       

พฒันบริหารศาสตร์

7 กลยทุธ์การส่ือสารของสมาคมกฬีาอสีปอร์ตแหง่ประเทศไทย นายลิลิต วรวุฒิสุนทร ม.ธรรมศาสตร์

8 กลยทุธ์การส่ือสารตราสินค้าบคุคลของผู้มีอทิธิพลออนไลนไ์ทย ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ นางสาวภสัสร ปราชญากลุ จุฬาฯ

9 กลยทุธ์การส่ือสารเพื่อการชักจูงผู้เล่นการพนนัฟตุบอลออนไลนข์องเว็บไซต์การพนนัฟตุบอล นายวิษชญะ ศิลานอ้ย จุฬาฯ

10 กลยทุธ์การส่ือสารเพื่อผลักดันพระราชบญัญัติควบคุมผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ .ศ.2560 นางสาวอรุพ ีจุลิมาศาสตร์ สถาบนับณัฑิต       

พฒันบริหารศาสตร์

11 การจัดการข้อมูลโดยใช้ กเูกลิ อนาไลทติ์กส์ (Google Analytics) ในการจัดกลุ่ม เพอร์โซนา่ 

(Persona) ผู้เข้าชมเว็บไซต์ คณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริ

หารศาสตร์ เพื่อการศึกษาต่อ

นายรณกร วงษส์วรรค์ สถาบนับณัฑิต       

พฒันบริหารศาสตร์

12 การจัดการวิกฤตบนส่ือออนไลนข์องรายการ Club Friday The Series และ Let Me In - 

Thailand

นางสาวกวินธิดา จงถาวรสถิตย์ จุฬาฯ

13 การตระหนกัรู้ของดิจิทลัเนทฟีไทยต่อการละเมิดลิขสิทธิก์าร์ตูนและแอนเิมชันญี่ปุ่นออนไลน์ นางสาวดารารัตน ์ภธูร จุฬาฯ

14 การน าเสนอภาพของศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านละครโทรทศัน์ นางสาวนนัทนิ ีสินติธรรม ม.ธรรมศาสตร์

รำยชือ่ผู้น ำเสนอผลงำนวชิำกำร

งำนประชมุวชิำกำรกำรสือ่สำรระดบัชำต ิครั้งที่ 2 ประจ ำปี 2561

วนัเสำร์ที่ 14 กรกฎำคม 2561

ผู้ด ำเนินรำยกำรประจ ำห้อง 408 ชัน้ 4 อำคำรมงกุฎสมมตวิงศ์

คณะนิเทศศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.บุหงำ  ชยัสวุรรณ



ล ำดับที่ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอผลงำน สถำบัน

รำยชือ่ผู้น ำเสนอผลงำนวชิำกำร

งำนประชมุวชิำกำรกำรสือ่สำรระดบัชำต ิครั้งที่ 2 ประจ ำปี 2561

วนัเสำร์ที่ 14 กรกฎำคม 2561

ผู้ด ำเนินรำยกำรประจ ำห้อง 408 ชัน้ 4 อำคำรมงกุฎสมมตวิงศ์

คณะนิเทศศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.บุหงำ  ชยัสวุรรณ

15 การประกอบสร้างความหมายของผู้หญิงที่ถ่ายทอดผ่านตัวละครหญิงในละครโทรทศันไ์ทยยอด

นยิมที่ถูกผลิตซ  า ระหว่างป ีพ.ศ. 2530 - 2560

นายอวิรุทธ์ ศิริโสภณา จุฬาฯ

16 การประยกุต์ใช้บอร์ดเกมเพื่อพฒันาทกัษะส่ือสารการแสดง นางสาวรักชน พทุธรังสี จุฬาฯ

17 การเปดิรับ ทศันคติต่อโฆษณาชุดชั นในที่ใช้บคุคลที่มีชือ่เสียงเปน็พรีเซนเตอร์ในเขต

กรุงเทพมหานคร

นางสาวกชพรรณ จักษเ์มธา ม.ธรรมศาสตร์

18 การเปดิรับข่าวสาร ความรู้ ทศันคติ และแนวโนม้พฤติกรรมของประชาชน ที่มีต่อโครงการ

โรงไฟฟา้ถ่านหนิกระบี่

นางสาวปวีณา จันทร์สวัสด์ิ ม.ธรรมศาสตร์

19 การเปดิรับข่าวสาร ปจัจัยการยอมรับนวัตกรรม และพฤติกรรมการใช้บริการระบบช าระเงินด้วย

รหสัคิวอาร์โค้ดภายใต้การก ากบัดูแลในโครงการไทยคิวอาร์เพยเ์มนต์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย

นายธีรภทัร สิริมหาสุวัฒน์ ม.ธรรมศาสตร์

20 การเปดิรับส่ือ การแบง่ปนัข้อมูล และการรู้เทา่ทนัข้อมูลด้านสุขภาพในส่ือสังคมออนไลน์ นางสาวสิริลักษณ์ อบุลรัศมี ม.ธรรมศาสตร์

21 การเปดิรับส่ือ ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการกา้วคนละกา้วเพื่อ 11 

โรงพยาบาล

นางสาวณิชารีย ์สุขอร่าม ม.ธรรมศาสตร์

22 การเปดิรับส่ือ ทศันคติ พฤติกรรม และการรู้เทา่ทนัในการใช้วาจาสร้างความเกลียดชังของวัยรุ่น

ไทย ในเขตกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)

นางสาวภาวนยี ์เจนกติิวรพงศ์ ม.ธรรมศาสตร์

23 การยอมรับเทคโนโลยแีละพฤติกรรมการเปดิรับชมภาพยนตร์และซีร่ีส์ออนไลนผ่์านรูปแบบสตรีมมิง่ นางสาวพชัญาดา จิระกจิ สถาบนับณัฑิต       

พฒันบริหารศาสตร์

24 การรับรู้ ทศันคติ พฤติกรรม ต่อบหุร่ีไฟฟา้ นายณัฐพล รุ่งโรจนสิ์ทธิชัย ม.ธรรมศาสตร์

25 การรับรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการใช้บริการเรียกรถโดยสารผ่านแอปพลิ เคชันของกลุ่มเจนเนอ

เรชัน่วาย

นายณัฐพล วัฒนะวิรุณ จุฬาฯ

26 การรับรู้ความนา่เชือ่ถือของแหล่งสาร การรับรู้ความเส่ียงของผู้บริโภคและความตั งใจซื ออาหาร

เสริมเพื่อควบคุมน  าหนกับนเฟซบุ๊ก

นางสาวชยาน ีชูประยรู สถาบนับณัฑิต       

พฒันบริหารศาสตร์

27 การรับรู้และการรู้เทา่ทนัส่ือของผู้ชมรายการชัวร์กอ่นแชร์ นางสาวประวีณา พลเขตต์ จุฬาฯ

28 การรู้เทา่ทนัและการตอบสนองส่ืออนิโฟกราฟกิของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย นางสาวณัฐวิกา สุขภริมยเ์กษม สถาบนับณัฑิต       

พฒันบริหารศาสตร์



ล ำดับที่ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอผลงำน สถำบัน

รำยชือ่ผู้น ำเสนอผลงำนวชิำกำร

งำนประชมุวชิำกำรกำรสือ่สำรระดบัชำต ิครั้งที่ 2 ประจ ำปี 2561

วนัเสำร์ที่ 14 กรกฎำคม 2561

ผู้ด ำเนินรำยกำรประจ ำห้อง 408 ชัน้ 4 อำคำรมงกุฎสมมตวิงศ์

คณะนิเทศศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย ์ดร.บุหงำ  ชยัสวุรรณ

29 การเรียนรู้ทางสังคมของแฟนภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นชุด มาสค์ไรเดอร์ นายปารณพฒัน ์แอนุย้ ม.ธรรมศาสตร์

30 ปจัจัยที่มีผลต่อความตั งใจซื อคอนโดมิเนยีมระดับลักซ์ชัวร่ีของผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติใน

เขตกรุงเทพมหานคร

นางสาวภทัชา อวัยวานนท์ ม.ธรรมศาสตร์

31 ผลของการเปดิรับวิดีโอสอนท าอาหารทาง    เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ต่อการท าอาหารด้วยตนเอง นางสาวณัฐชุณีภคั สิงหว์งษ์ ม.ธรรมศาสตร์

32 ปจัจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื อสินค้าแบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคผ่านทางส่ือสังคมออนไลน ์

(S-Commerce)

นางสาวชนชิา พงษส์นทิ สถาบนับณัฑิต       

พฒันบริหารศาสตร์

33 ภาพตัวแทนของข้าราชการในละครโทรทศัน์ นางสาวอสิริยา  อน้เงิน ม.ธรรมศาสตร์

34 อทิธิพลจากการเล่าเร่ืองของบล็อกเกอร์ทอ่งเที่ยวที่มีผลต่อความตั งใจที่จะทอ่งเที่ยวของผู้บริโภคเจ

เนอเรชันวาย

นางสาวเนตรรัต จิระศิลป์ สถาบนับณัฑิต       

พฒันบริหารศาสตร์


